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SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Krčma u Veselé 
Mileny nám ke 
snídani nabídne 
tvarohové, makové, 
čokoládové a 
ořechové záviny 
s vánočkou, chlebík 
se salámem a čaj 

nebo bílou kávu. K dopolední 
svačině budou rajská jablka a 
jablka. A na oběd se můžeme 
těšit hovězí vývar s játrovými 
knedlíčky a Srnovy koule 
s těstovinou a rajskou omáčkou 

(co byste čekali 
po včerejší 
rajské polévce). 
Ke druhé 
svačině budou 

rohlíky 
s máslem. A 
k večeři bude 

Frankfurtská 
polévka s chlebem. A k případné 
druhé večeři bude chléb se 
zbytkovou pomazánkou. 
 

Jaké bylo počasí? 
Ač to může mnohé překvapit, 
stále se nám drží krásné slunečné 
počasí a obloha je prakticky bez 
mráčku. Díky této velké přízni 
počasí i nadále pokračujeme ve 
spaní pod širákem, a tak jedinou 
závlahu našich táborníků 
představuje ranní rosa spadající 
na jejich spacáky. 
 

Bodový stav družin 
1. I.    Angličané          93 
2. III. Francouzi          88 
3. II.   Poláci                85 
4. IV. Wydro-Germáni   83 
5. VI. Norsko              76 
6. V. Irské Fidži a Suva   69 
 

Vedoucí oddílů: 
I.-Anglie: Sedma + Mat  + Kosa              
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan  
               + Šimpo 
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška 
               + Verka  
IV.-Wydro-Germáni: Kübel  
               + Kiki + Jezdec 
V.-IFS:  Pat+Kecal+Viki 
VI.-Norsko: Vitalinea + Well  
               + Bender     

 

Služba a hlídka dne: 
4. oddíl – Wydro-Germáni 

Huliman: Kübel 
 

Tchee-Tscha, Palma, Harty, 
Pinky, Šutřík, Leo 

 

Včerejší prasáci: 
Nějak se nám to rozmáhá a 
objevují se další a další. 
 

Zejn + Jedlík 
H.Fort + Šašan 

Koseek 
Ržízek + Banán 
Šutřík + Džej 

První Titanic! Stezka Odvahy! 
Germáni zbíhají do Anglie! Kosa píchá děti!  
Rozsekaný Buřt! Neteče voda! Hrdinná L´Pík! Dlouhý klid! 

Letos jsme ho ještě neměli, ale včera jsme se poprvé dočkali. Slavný 
Titanic a jeho zachránkyně Carpathia. I přes několikeré pokusy  o 
probuzení, se nejenom na budíček, na manu a dokonce ani rozcvičku, 
nevzbudili Máta, Džej, Kompost a Miš. Všichni čtyři ospalci se za 

bujarého veselí frenetického davu odebrali k Markovickému potoku, kde během výkřiku: „Jsem Titanic a klesám 
ke dnu“, klesli ke dnu. Tedy až na jednoho. Chudák zMátený Máta byl při Titaniku nahrazen hrdinným L’Píkem, který do vod 

rozbouřeného potoka vstoupil místo něho, aby následně postříkal mocnými proudy vody všechny okolní přihlížející. 
„Je to hrdinka, já sám bych do té vody nevlezl a ona tam šla dokonce za někoho jiného“, nevěřícně kroutil hlavou Leo. 
Kolem půl jedenácté dopoledne (pozn. red.: zrovna když si šel Komár vyčistit zuby) nám přestala téct voda. Bylo to 
zaviněno novým upgradem naší staré umývárny, kam byla přivedena teplá voda. Tedy to, co po 
nás chtěla hygiena, aby i kuchyně měla vlastní teplou vodu na umývání rukou. Pracovní duo 
Michal – Pískle naštěstí vodu dokázalo rychle zprovoznit a umožnit tak normální fungování 
celého tábora. Možná i tato novinka způsobila, že včerejší polední klid se nám protáhl na celé tři 

hodiny. „Když ti táborníci byli tak unavení…“, pronesl rozespalý Haše, kterého ani táborníci pobíhající po 
nástupišti nedokázali dlouhou dobu probudit.  Odpolední hra nám zajistila dalšího 
zkrvaveného táborníka. Probíhání mezi vybíjejícími členy ostatních družin zkusil na jeden 
zátah vyřešit Buřt. Nepovedlo se… Prvním třem fuskometům se sice vyhnul, ale zákon gravitace byl jednoznačně 
silnější. „Sice se asi tři metry snažil vzlétnout, ale nakonec stejně tvrdě přistál“, okomentoval situaci Snejk, který 
přistávajícího Buřta stejně vybil. S tím, jak roste náskok Anglie, se obhájci loňského 
vítězství snaží propašovat do řad vedoucího týmu. Projevy jsou jednoznačné. 
Nejprve Majka sebrala třetí den tábora Zejnovi jeho klobouk, který následoval o dva 

dny později i jeho anglický šátek. Na Majku jednoznačně navázal Kübel, který již druhý den má modrý 
(tedy anglický) šátek kolem krku. Večer se pak téměř všichni táborníci vydali na Stezku Odvahy. 

Nejdříve nejmladší na kratší, bezstrašící, variantu. Posléze i starší, kteří už 
procházeli hlubokým temným lesem obývaným spoustou oblud a oběšenců. 
Tradičně Stezka vrcholila na koupališti, kde se odvážlivci vrhli do temných vod, srabíci i alespoň na třetí 
schod po kolena a supersrabíci jen namočili ruku. Tak uvidíme, zda se Notka a Hárty 
příští rok odváží i do vody. Zajímavě koupání pojala skupinka, která místo ponoření těla 
až po krk ponořila hlavu až po krk. No záleží na každém jednotlivém táborníkovi. A 

Mayka s Endi si s sebou vzaly rovnou šampón a využily noční plavání k důkladné očistě. „Když my jsme teď měli 
mít sprchu, ale nestihneme ji“, omlouvali se nešamponované tábornice. Během průchodu lesem se ozývaly 
rozličné skřeky a zvolání. „Kosa píchá děti do zadku!“, informovala Tatra. „Mně píchla do břicha“, oponovala Suri. Tak nevíme…  

Ministr Blaha tajným agentem?! Zuřící Elgur! 
Hrdinové na svobodě! Konzumace okurek přísně zakázána! 

Komodorus hned ráno svolal ministry, protože se prý cítil, jakoby mu něco ovládalo mysl. Dnes 
ráno si dal okurku, jinak nejedl nic neobvyklého. Nařídil tedy ministrům, aby vydali nařízení o zákazu 
pěstování a konzumace okurek. Jakmile odešel, ministr pravdy Elgur prohlásil, že mu připadá, že 
Komodorus je čím dál šílenější. Ministr míru Myrok ve vzteku odvětil, co si to vlastně dovoluje říkat 
o něm, že rozkradl nějaké zlato, ministr blaha Anadaj se připojil a potvrdil Myrokovi, že Elgur je ten, 
kdo lži o zlatu vymyslel. Elgur nevěděl, jaké zvěsti si měl vymýšlet, o ztrátách státního zlata nic 

nevěděl. Než aby se ale Elgur řádně obhájil, urazil se, napil se bojového lektvaru a na Myroka zaútočil. Ministr blaha raději odběhl a přivedl 
Komodora. Když se s Komodorem vrátil, Myrok ležel zraněný na zemi. Komodorus zuřil. Anadaj tvrdil, že Elgur zaútočil na Myroka 
bezdůvodně, ten se však hádal, že to bezdůvodně nebylo. Komodorus dal nakonec za pravdu ministru pravdy, ale nařídil mu, aby použil lektvar 
a Myroka uzdravil- Elgur poslechl, ale když Komodorus odešel, slíbil Myrokovi, že si to s ním ještě vyřídí. Dnes se ministr blaha vydal na trhy 
ve hlavním městě, tam ho přepadli Nivellen a skupinka ostatních hrdinů, kteří včera utekli za pomocí Arianne z vězení, ten jim však stihl 
vysvětlit, že problémy, které se mezi ostatními ministry odehrávají, působí právě on, chce rozvrátit Komodorovu vládu zevnitř, také hrdinům 
řekl, že přesvědčil Komodora, aby je zatkl na nucené práce místo popravy, takže díky němu jsou naživu. Anadajovi  nakonec uvěřili a Nivellen 
rozhodl, že ho nechají jít, věřit Anadajovi zní jako nejlepší možnost. Sotva si podali ruce a byli zahnáni strážnými. Hrdinové a Anadaj se pak 
každý rozprchli jiným směrem. 

Nová marodka! 
Nemusíte se obávat, žádné velké změny u 
nás neprobíhají. Když jsme se ve včerejších 
novinách zmínili, že naše zdravotnice Žába 
prakticky neopouští svoji chatku neboli 
Žabakor, začaly se táborem ozývat věty 
jako: „Tak kde teda ta Žába bydlí?, To si 
teď jako budu muset chodit pro léky jinam?, 
či Co je to teda ten Žabatraktor?“. Rádi 
bychom tedy vše uvedli na pravou míru. 
Žabakor je pracovní název naší marodky, 
který je v řadách vedoucích již zcela 
zaběhnutý, proto nikomu nedošlo, že 
táborníci nemají sebemenšího tucha o co se 

jedná. Pro 
jistotu jsme 
tedy chatku 

naší 
zdravotnice 

označili cedulí 
s názvem 

Žabakor, aby se to už nikomu nepletlo. 

Láska, sex a něžnosti 
Fre-dee už od rána flirtoval s Rey-nockem, šli 
spolu dokonce i na stezku odvahy a následně 
spolu protrsali celou triskošku. Kompost byl 

spatřen, jak během poledního klidu okukuje ve stanu Twíty. Během tříhodinového 
poledního klidu se Pinki nemohla rozhodnout mezi Kajem a Koseekem a tak se 
nechala obskakovat oběma. Už jen proto, že se jí obě jména začínající na K mírně 
pletla. Šutřík se rozhodl přeplavat půl koupaliště, aby mohl vidět Elzu v plavkách. 
Džej se konečně odhodlal k akci a dal pusu Ko-těti. Notka celý večer prohlašovala, že 
na stezku odvahy půjde jedině se Snejkem, když byla ale Bodlinkou dána do dvojice se 
Suri, rozhodla se s ním alespoň protancovat celou diskotéku. Stejné úmysly měla i 
Pampel, která si Bleska vodila jak na vodítku. Po parketu se pak ploužili Mayka se 
Zejnem, Kentus se Včelkou nebo Ronja s Dynem. „Když oni nás vytáhli všechny a 
mně pak bylo trapný odejít“, komentovala situaci Ronja. 

Čeká nás 
Dopoledne proběhne hra gorgony. Tradiční čtvrteční 
oběd proběhne na maništi, kde se připravíme na zcela, 
ale ne úplně obměněné válečné šílenství, které bude 
probíhat až do večera. Večer musíme konečně stihnout slejvákem přerušený 
táborák a Slavnostní Stisk, který jsme plánovali a museli minulý týden přerušit. 

„JDI SI ZA BUBBOU, TA JE MÁ VĚTŠÍ!“ (NOTKA LYŠCE O VELIKOSTI NÁUŠNIC) 


